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ELEIÇÕES LOCAIS

Em dezembro temos
Chegou o outono, tempo de equilíbrio e transformação. Com inspiração no eleições

eterno recomeço da natureza, também o Boletim da Delegação de Lisboa
do Clube do Pessoal EDP procura transmitir o ânimo necessário aos ciclos
das atividades que desenvolvemos. Assim, nesta edição damos algumas
notícias sobre as próximas eleições para os corpos associativos, sobre as
instalações da nossa sede e sobre as próximas comemorações, temas a que
voltaremos em breve com mais informações. E damos conta de algumas
das nossas realizações, passadas e futuras, afinal vivências de especial significado associativo que merecem registo e divulgação. Também salientamos
a importância da comunicação, nos diversos suportes (boletim, correio eletrónico, newsletter, Facebook, etc.) incentivando e agradecendo a colegas
e familiares a participar nas diversas atividades e modalidades culturais,
desportivas e de entretenimento, bem como a contribuir com informações,
factos e imagens para partilhar por todos os associados. Bem hajam!

Este ano conclui-se mais um triénio
dos Órgãos Associativos da Delegação de Lisboa. Assim, a Direção está
a ultimar uma lista para se apresentar no próximo processo eleitoral, a
qual será divulgada em breve. Poderão existir outras listas a concurso e
é nesse sentido, de dever cívico numa
organização democrática, que apelamos à sua participação neste processo que legitima os titulares eleitos.
INSTALAÇÕES

DIREÇÃO NACIONAL

Sendo uma oportunidade de convívio entre Colegas de várias DeDireção Nacional junta
delegações de todo o País legações e dos respetivos Corpos
Diretivos, bem como elementos da
As Competições Desportivas, Cul- Direção Nacional, esperamos que
turais e Recreativas do Clube EDP decorra com urbanidade e alegria,
realizam-se este ano em Évora, no como é habitual e a proximidade do
final de Novembro.
Aniversário do Clube justifica.
A Delegação de Lisboa será representada por 19 atletas, em Ténis de
Mesa (5), Atletismo (5), Xadrez (2),
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Carlos Aniceto.
Distribuição Gratuita

Novo espaço para o Clube
Com a saída da EDP da instalação
onde se encontra a nossa sede, a
Delegação de Lisboa tem vindo,
em conjunto com a Direção Nacional e com os responsáveis da EDP,
a avaliar as alternativas para a nossa nova localização. Embora o assunto ainda não esteja concluído,
anunciaremos com a antecedência
necessária para que os nossos associados possam continuar a usufruir dos nossos serviços e a manter as suas inscrições nas atividades
desportivas, recreativas e culturais
que a Delegação tem ao dispor.
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39º ANIVERSÁRIO DO CLUBE EDP

DANÇA

Noite de Fado e Almoço
para comemorar 39 anos

Zumba e Matinés
Dançantes no Clube

A Delegação de Lisboa vai promover a tão esperada Grande Noite de
Fado, no dia 6 de Novembro, bem
como o nosso Almoço de AniversáGRUPO DE LEITURA
rio, em data a anunciar oportunamente. Como é hábito, estamos a
Cinco anos, cinquenta
preparar as melhores participações
livros. É obra!
e datas para abrilhantar estes moNos primeiros nove meses do ano, mentos de comemoração do Cluo Grupo de Leitura apreciou oito be. Participe e celebre, a festa é sua!
obras literárias, de escritoras e
escritores portugueses (Urbano
Tavares Rodrigues, Manuel Alegre,
Hélia Correia) e de outras literaturas como Marguerite Yourcenar,
Harper Lee e Giuseppe Tomasi
di Lampedusa, incluindo autores
premiados com o Nobel: Doris
Lessing e Patrick Modiano.
O próximo livro – Os Memoráveis,
de Lídia Jorge, dia
Teresa Tapadas
22 de outubro – é
mais um desafio
literário significa- O ano passado tivemos Noite de Fado com António
tivo e atual, sobre
Pinto Basto, Teresa Tapadas, Linda Leonardo e
outros artistas de enorme qualidade. O Almoço de
a nossa memória Aniversário reuniu cerca de duzentas pessoas em
Palmela e contou com a presença musical de FF.
recente e o que
releva da “pátria
da imaginação” para as gerações (e
suas personagens, mais ou menos
reconhecíveis) que viveram o restabelecimento da democracia em
Portugal ou para os mais jovens
que são o futuro da nossa cultura
e identidade.
Com cinquenta livros lidos em quase cinco anos, o Grupo de Leitura
FF, Fernando Fernandes
reúne uma vez por mês na sede do
Clube do Pessoal EDP e todos os sócios podem inscrever-se e participar.

NOVIDADE

NOITE
DE FADO

A partir de outubro, o Clube do
Pessoal EDP propiciará aos sócios
uma nova atividade: Zumba, uma
dança latina que mistura samba,
salsa, merengue e mambo, promovendo o exercício físico de um
modo ritmado e aprazível, razões
porque é muito utilizada em ginásios para a prática do fitness.
A iniciar em 2016, o Clube do Pessoal vai promover as Matinés Dançantes para todos aqueles que gostam de dançar, conviver e partilhar
bons momentos.
Passe uma tarde divertida ao som
de grandes temas.

TURISMO E VIAGENS

56 rumam à Patagónia
Nesta maravilhosa viagem rumo à
Patagónia, em novembro, participam 56 sócios e familiares, a quem
desejamos muita energia e tranquilidade para disfrutar das maravilhas que irão ter oportunidade de
visitar e admirar, em paisagens das
mais belas do nosso Planeta. Felicidades e boa viagem são os votos do
Clube EDP.
Lago Roca, Parque Nacional Tierra del Fuego
Foto © Flavio Ensiki (https://flic.kr/p/3ahv78)

2 mil 200

254

aulas
lecionadas

alunos
exposições
em desenho e pintura com 570 artistas

Foi vice-presidente da Direção
da Delegação de Lisboa e começou
como dirigente para a Área Cultural do Grupo Desportivo da HEZ,
de que foi fundador, assim como
do seu Boletim O Contacto.
Dinâmico divulgador e promoPESSOAS
tor cultural, Mestre Aníbal fomenAo Mestre Aníbal, a nossa tou novas atividades e cursos de
música, azulejo, pintura, desenho,
homenagem
artes decorativas e fotografia. LeCom intensa atividade cívica e cionou mais de duas mil aulas a
associativa, em mais de 40 anos de mais de duzentos alunos em deseserviço no sector eléctrico, Aníbal nho e pintura, tendo organizado
de Jesus Afonso foi artista (pintor, 254 exposições.
desenhador, poeta) e dirigente mas
Sócio de Mérito do Clube do
também membro da Comissão de Pessoal EDP com 63 anos de antiTrabalhadores, autarca e, sobre- guidade, resultado da sua filiação
tudo, um grande companheiro, ininterrupta em Clubes que deram
mestre e amigo.
origem ao Clube do Pessoal da EDP.

Em merecida homenagem, a
galeria de arte foi nomeada Espaço Arte Aníbal Afonso, onde estão
expostas diversas obras suas. Em
julho, realizou-se uma sessão in
memoriam, com a presença de familiares, amigos, sócios e dirigentes da Delegação de Lisboa.

Autorretrato 2002

O Rosado também nos
deixou
Faleceu Carlos Alberto Pereira Rosado, um homem bom que cumpriu vários mandatos na Direção
da nossa Delegação. Deixou-nos
boa memória da sua simpatia,
competência e sabedoria, bem
como o exemplo de entusiasmo e
paixão que tinha pela fotografia.

PASSEIOS PEDESTRES

O caminho faz-se
caminhando*
Em maio, 14, prosseguiu o programa Desmoengas ao Almoço, com
um passeio pedestre sob o lema
Voltinha com Glória, da Rua Camilo Castelo Branco por Santa Marta,
Rua do Passadiço e Miradouro do
Tourel, depois descendo para atravessar a Avenida da Liberdade e
voltar a subir, pela Calçada da Glória até ao Miradouro de São Pedro
de Alcântara, regressando pelo Jardim da Praça da Alegria e Avenida.
A 24 de maio, nova iniciativa pedestre, em torno dos Ascensores de
Lisboa, para caminhar da Praça D.
Luís I, um pequeno jardim junto ao
Mercado da Ribeira Nova, espreitar a entrada do Ascensor da Bica e
seguir para o Largo de Santo Antoninho, até ao Miradouro de Santa
Catarina, junto ao monumento ao

Adamastor, de onde se pode observar o Estuário do Tejo, os telhados
das colinas de Lisboa e o edifício da
nova sede da EDP. Continuando a
subida, até ao Bairro Alto, pela Rua
da Rosa e jardim do Príncipe Real,
Restauradores e Calçada da Glória,
novamente percorrendo o percurso de um dos Ascensores de Lisboa.
Seguiu-se o trajeto do elevador do
Lavra, até ao Largo do Intendente
e mais uma subida até ao Miradouro da Senhora do Monte, Bairro da
Graça e Alfama, pela Igreja de Santo Estevão, até ao Miradouro das
Portas do Sol, junto à Cerca Moura. Para completar os 14 km em
cinco horas, regressámos em ritmo
descontraído por São Cristóvão e
pela Mouraria e Largo da Achada.
E em Setembro, sob o tema Segredos do Parque, programou-se um
passeio pelo Parque Eduardo VII
até à Alameda Amália Rodrigues e,

aproveitando o Corredor Verde de
Monsanto, descer até ao Miradouro
junto à Universidade Nova de Lisboa, pulmão de Lisboa e Aqueduto
das Águas Livres à vista, voltando ao
Parque Eduardo VII pelo Bairro Azul,
num total de 4 km prazenteiros.
* António Machado, poeta andaluz

Ascensores de Lisboa, 24 maio
Foto © Manuel A. Madeira

Benelux e Alsácia

Amesterdão | Foto © Leandro Ciuffo (https://flic.kr/p/nu2xpy)

VIAGENS

Realizámos uma viagem ao Benelux e à Alsácia, com 21 participantes.
Além de saborear as famosas salsichas de Frankfurt, seguida de agradável visita panorâmica à cidade,
a viagem prosseguiu por Boppard,
bonita e florida povoação onde teve
início um agradável cruzeiro pelo
Reno, com vista privilegiada para as
suas margens, castelos e palácios.
Continuando através da Alsácia,
a visita à linda vila de Riquewir, na
Rota do Vinho, poupada aos bombardeamentos na 2ª Guerra Mundial, e a Colmar, capital Vinícola da
Alsácia, permitiu provar e adquirir
afamados produtos regionais.
Seguiu-se visita a Estrasburgo e
à sua história, consagrada na Catedral, no centro histórico e na sua
arquitetura, bem como o Luxemburgo e Bruxelas, destacando-se o
famoso Maneken Pis e os canais.
Antuérpia, Roterdão e Amesterdão, tal como os típicos canais e
moinhos ou as cidades piscatórias
de Marken e Volendam, abaixo do
nível do mar, mereceram também
registo, ainda com direito a visitar
uma fábrica de queijo e à respetiva
degustação, bem como as “obrigatórias” provas de cerveja.
Em resumo, o bom formato do
grupo e da organização permitiu
compensar uns chuviscos, a circulação caótica de milhares de ciclistas, com uma avaliação da viagem
muito boa, para agrado de todos.

GINÁSTICA DESPORTIVA

TÉNIS DE MESA

Encontro de grupos de
dança em novembro
Em março participámos no Dançarte em Vila Franca de Xira, em abril
no espetáculo Jovens em Movimento
e no Festival Corpo no Dia Mundial
da Dança, e em junho no evento
internacional de São Pedro do Sul.
Para o segundo semestre de 2015,
além das aulas abertas para entrada
de novos elementos, da participação
no Festival Internacional da Juventude, em agosto, e no Dia da Atividade
Física, em setembro, perspetiva-se
o Encontro de grupos de dança, em
Oeiras, a realizar em novembro.

PESCA DESPORTIVA

Estivemos presentes no
Campeonato Nacional
Os pescadores Manuel Neto (30º) e
Manuel Domingos (37º), do Clube
do Pessoal EDP, disputaram o Campeonato Nacional de Pesca de Rio da
Associação Regional do Centro de
Pesca Desportiva, de 10 de maio a
12 de julho de 2015, em quatro provas que decorreram em Cabeção,
Mora, Maranhão e Coruche.

XADREZ

Clube EDP vence por
Equipas
De 8 a 14 de agosto, disputou-se em
Lisboa o Open Xeque Mate ao Verão,
com o 1º lugar por equipas assegurado pelo Clube do Pessoal EDP
através dos jogadores Júlio Santos,
Vítor Morais, Rodolfo Lavrador,
Luís Ferreira e Agostinho Roxo.

SAIBA MAIS

www.clubeedp-del-lisboa.com.pt

Susana Schmitz sagrou-se
campeã nacional
No dia 2 de maio, no Pavilhão da
Mata nas Caldas da Rainha, a nossa atleta Susana Schmitz disputou
e venceu o Campeonato Nacional
de Seniores Femininos, sagrando-se Campeã Nacional. A fase regional das Competições Desportivas
2013/2015 permitiu o apuramento
de cinco atletas da Delegação de
Lisboa: Tiago Penedos, Joaquim
Simões, Costa Faro, Germano
Machado e José Antunes.
ATLETISMO

Quem corre
por gosto...
A intensa participação dos
atletas da secção de Atletismo
da Delegação de
Lisboa do Clube
do Pessoal EDP Daniela Marinheiro
– 26 Atletas, em
54 provas de estrada e trail – distâncias de 25 a 110 km – incluindo três
maratonas (uma em Paris), duas
meias-maratonas, uma estafeta e o
trail de Andorra. De entre diversas
classificações honrosas destacaram-se a Daniela Marinheiro e o
João Carlos Gomes, respetivamente com cinco e quatro lugares no
pódio, num total de treze. A Delegação de Lisboa terá cinco Atletas
apurados para a final das competições nacionais 2012-2015, a realizar
em novembro próximo em Évora.

